
                                   
 

Справка за върнати и оспорени решения през месец НОЕМВРИ 2021 г. 

 

№  

 

 

 

Общински 

съвет 

 

 

 

            

Протокол     

№ 

 

 

 

 

Върнато 

решение 

 

 

 

 

Оспорено 

решение 

 

 

 

 

Предмет на решението 

Заповед на 

Областния 

управител, издадена 

на основание чл. 45, 

ал. 4 от ЗМСМА 

Основание за 

незаконосъобразност 

на 

върнатото/оспорено 

решение 

1. 

 
Костинброд    № 31 от 

27.10.2021 

г. 

Решение 

№ 539 

 

- С Решение № 539 ОбС- Костинброд:  

 

Определя  имот № 309 /терен/ с площ 122 

кв.м., върху който има построена сграда 

/собственост на физическо лице/, попадащ в  

УПИ ХV-„За фурна и озеленяване“ в квартал 

26 по действащия план на с. Градец, община 

Костинброд за частна общинска собственост. 

Възлага на кмета на община Костинброд да 

предприеме всички необходими действия за 

изпълнение на настоящото решение. 

Настоящото Решение да бъде изпратено на 

Областен управител на София област и Кмета 

на община Костинброд в 7-дневен срок от 

приемането му, съгласно чл.22, ал.1 от 

ЗМСМА 

 

Заповед № ВР-

27/08.11.2021 г. 

Решение № 539 е 

прието при допуснати 

нарушения на 

процесуалните 

правила и материалния 

закон, в противоречие 

на чл. чл. 2, ал. 1, т. 2  

от ЗОС и чл. 59, ал. 2, 

т. 4 от АПК 



2. Мирково Протокол 

№ 25 от 

28.10.2021 

г. 

Решение 

№ 364 

- С Решение № 364 ОбС- Мирково:  

 

1. Дава съгласие да бъдат разкрит Клуб на 

пенсионерите и инвалидите в село Буново. 

2. Предоставя безвъзмездно помещение на 

първи етаж в имот с идентификатор 

07051.402.18.1 по плана на село Буново. 

3. Да се подсигурят средства за издръжка 

обзавеждането на клуба, както и за 

назначаване на служител, който ще поддържа 

клуба. 

 

Заповед № ВР-

28/12.11.2021г. 

Решение № 364 е 

прието при допуснати 

нарушения на 

процесуалните 

правила и материалния 

закон. Точка 2 от 

Решение № 364 по 

същия Протокол № 25 

от 28.10.2021 г. на 

Общински съвет – 

Мирково е в 

противоречие с 

материалноправните и 

процесуалните 

изисквания на закона, 

доколкото Решение № 

353 не е влязло в 

законна сила.     

3. Мирково Протокол 

№ 25 от 

28.10.2021 

г. 

Решение 

№ 369 

- С Решение № 369 ОбС- Мирково: 

 

1. Отменя решение № 404 от Протокол № 

33/26.07.2018 г. 

2.Възлага на Кмета да внесе мотивирано 

предложение до Областния управител на 

Софийска област и изпрати копие до 

Министерство на икономиката за безвъзмездно 

прехвърляне на язовирите: язовир „Каменна 

могила” /ПИ с идентификатор 48324.174.10 / с 

площ 15445 кв. м., /ПИ с идентификатор 

48324.174.9 / с площ 17249 кв. м., /ПИ с 

идентификатор 48324.174.21 / с площ 6818 кв. 

м., /ПИ с идентификатор 48324.174.18 / с площ 

6183 кв. м., /ПИ с идентификатор 48324.174.25 

/ с площ 6551 кв. м.,  /ПИ с идентификатор 

48324.46.93 / с площ 22994 кв. м.,  местност 

Заповед № ВР-

29/12.11.2021г. 

Решение № 369 е 

прието при допуснати 

нарушения на 

процесуалните 

правила и материалния 

закон, а именно – чл. 

19а, ал. 3 от Закона на 

водите.  



/ПИ с идентификатор 48324.174.22 / с площ 

222 кв. м., /ПИ с идентификатор 48324.174.29 / 

с площ 140 кв. м.,  „Каменна могила” в 

землището на с. Мирково; язовир „Исин 

Пунар” /ПИ с идентификатор 48324.82.8 /с 

площ 6694 кв. м , /ПИ с идентификатор 

48324.82.8 /с площ 6694 кв. м, /ПИ с 

идентификатор 48324.82.12 /с площ 79 кв. м, 

/ПИ с идентификатор 48324.82.13 /с площ 2150 

кв. м, местност, /ПИ с идентификатор 

48324.82.14 /с площ 3937 кв. м, /ПИ с 

идентификатор 48324.30.159 /с площ 157 кв. м, 

/ПИ с идентификатор 48324.30.157 /с площ 63 

кв. м, /ПИ с идентификатор 48324.30.154 /с 

площ 31 кв. м „Равнака” в землището на с. 

Мирково и язовир „Войняг” /ПИ с 

идентификатор 67636.92.258 /с площ 30618 кв. 

м , /ПИ с идентификатор 67636.92.427 /с площ 

449 кв. м , /ПИ с идентификатор 67636.92.424 

/с площ 536 кв. м , /ПИ с идентификатор 

67636.92.422 /с площ 359 кв. м , /ПИ с 

идентификатор 67636.92.420 /с площ 143 кв. м 

, /ПИ с идентификатор 67636.92.418 /с площ 

343 кв. м., /ПИ с идентификатор 67636.92.416 

/с площ 556 кв. м , /ПИ с идентификатор 

67636.92.412 /с площ 313 кв. м , /ПИ с 

идентификатор 67636.92.414 /с площ 52 кв. м , 

/ПИ с идентификатор 67636.92.410 /с площ 63 

кв. м., /ПИ с идентификатор 67636.92.406 /с 

площ 654 кв. м., /ПИ с идентификатор 

67636.92.408 /с площ 91 кв. м , /ПИ с 

идентификатор 67636.92.404 /с площ 1255 кв. 

м , /ПИ с идентификатор 67636.92.403/с площ 

42 кв. м , /ПИ с идентификатор 67636.92.402 /с 

площ 95 кв. м , /ПИ с идентификатор 



67636.92.399 /с площ 126 кв. м., /ПИ с 

идентификатор 67636.92.397 /с площ 167 кв. м 

,  /ПИ с идентификатор 67636.92.395 /с площ 

276 кв. м.,    местност „Войняшка река” в 

землището на с. Смолско за стопанисване от 

държавата. 

 

4. Мирково Протокол 

№ 25 от 

28.10.2021 

г. 

Решение 

№ 350 

- С Решение № 350 ОбС- Мирково: 

 

Дава съгласие да се проведе процедура по Закона за 

общинската собственост за отдаване под наем на 

поземлени имоти с идентификатори по кадастрална 

карта и кадастрални регистри  на село Мирково: 

48324.59.28 нива с площ 2,540 дка, 48324.32.262 

нива с площ 2,043 дка., 48324.32.290 нива с площ 

0,410 дка,48324.32.295 с площ 1,129 дка и 

48324.32.302 нива с площ 0,801 дка. 

Заповед № ВР-

30/12.11.2021г. 

Решение № 350 е 

прието при допуснати 

нарушения на 

процесуалните 

правила, а именно – 

имотите, предмет на 

решението, не са 

включени в Годишната 

програма на община 

Мирково за 

придобиване, 

управление и 

разпореждане с имоти 

и вещи общинска 

собственост за 2021 г. 

5. Мирково Протокол 

№ 25 от 

28.10.2021 

г. 

Решение 

№ 365 

- С Решение № 365 ОбС- Мирково: 

Възлага на Кмета на Община Мирково да 

проведе необходимите процедури при спазване 

на нормативните изисквания по продажба на 

недвижим имот – частна общинска собственост 

в местността „Кофата“, с идентификатор 

48324.197.20 с площ 1873 кв.м., заедно с 

построената върху него двуетажна стопанска 

сграда с размери 38,33/12,25м. с идентификатор 

48324.197.20.1 по кадастрална карта и 

кадастрални регистри на село Мирково.  

 

Заповед № ВР-

31/12.11.2021г. 

Решение № 365 е 

прието при допуснати 

нарушения на 

процесуалните 

правила, а именно – 

извън правомощията 

на общинския съвет 

по чл. 21 от ЗМСМА. 
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6. Мирково Протокол 

№ 25 от 

28.10.2021 

г. 

Решение 

№ 366 

- С Решение № 366 ОбС- Мирково: 

1. Определя маломерния поземлен имот с 

идентификатор 48324.5.1, находящ се в 

землището на с. Мирково, с НТП: ливада, 

площ от 3876 кв.м., с акт за частна общинска 

собственост № 1867/27.11.2017 г., да бъде 

отдаден под наем за една година на основание 

чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ, без търг или конкурс. 

2.  Определя размер на годишен наем, съгласно 

пазарна оценка за пасища, мери и ливади за 

стопанската 2021-2022 година, определена от 

лицензиран оценител – 14,00 лв. (четиринадесет 

лева) за 1 дка без ДДС. 

Заповед № ВР-

32/12.11.2021г. 

Решение № 366 е 

прието при допуснати 

нарушения на 

процесуалните 

правила, а именно – 

имотът, предмет на 

решението, не е 

включен в Годишната 

програма на община 

Мирково за 

придобиване, 

управление и 

разпореждане с имоти 

и вещи общинска 

собственост за 2021 г. 

7. Мирково Протокол 

№ 25 от 

28.10.2021 

г. 

Решение 

№ 355 

- С Решение № 366 ОбС- Мирково: 

Общинският съвет Мирково ДАВА СЪГЛАСИЕ на 

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД 

(Дружеството) за временно ползване на имоти, 

собственост на Община Мирково за геоложки 

проучвания 

Заповед № ВР-

33/12.11.2021г. 

Решение № 355 е 

прието при допуснато 

нарушение на 

процесуалните 

правила, а именно – 

имотът, предмет на 

решението, не е 

включен в Годишната 

програма на община 

Мирково за 

придобиване, 

управление и 

разпореждане с имоти 

и вещи общинска 

собственост за 2021 г. 

8. Чавдар Протокол 

№ 26 от 

28.10.2021 

г. 

Решения 

с № № 

223 и 224 

 С Решение № 223 ОбС- Чавдар: 

1.Допълва Точка III. Буква "Г".Имоти, за които 

ОбС Чавдар да приеме конкретно решение за 

разпореждане на приетата с Решение № 156 по 

Заповед № ВР-

34/15.11.2021г. 

Решения с № № 223 и 

224 са приети при 

допуснати нарушения 

на процесуалните 



Протокол № 18/25.02.2021 год. Програма за 

управление и разпореждане с имоти и вещи - 

общинска собственост на община Чавдар за 

2021 год. както следва: УПИ VII- 872 кв. 45; 

Площ 327.00 кв. чл. 192 от ЗУТ. 

2. Упълномощава Кмета на община Чавдар да 

извърши всички фактически и правни 

действия по решението.“ 

С Решение № 224 ОбС- Чавдар: 

Дава съгласие: 

I. За учредяване възмездно и в срока на 

сключения Договор за наем между ПЗПК 

"Братия" и "Братя Нешкови" ООД, право на 

преминаване през поземлен имот - частна 

общинска собственост, представляващ УПИ 

VII - 872 кв. 45 по плана на с.Чавдар, област 

Софийска, с площ 327.00 кв.м, НТП - 

Урбанизирана територия, актуван с АЧОС № 

852/17.12.2020 год. 

II. Титулярът на учреденото право на 

преминаване, когато друго техническо 

решение е икономически нецелесъобразно не 

може да влошава условията за застрояване, да 

се препятства установения начин на трайно 

ползване на поземления имот. 

III. Кметът на общината на основание чл. 192, 

ал.3 да издаде Заповед за учреденото право на 

преминаване. 

IV. На основание чл.192, ал.7 от ЗУТ 

Заповедта да се впише в имотния регистър по 

партидата на поземления имот и в акта за 

правила  а именно – за 

имотът, предмет на 

решение № 223 не е 

осъществена 

процедура по чл. 78, 

ал. 1 от ЗДС.  

Имотът, предмет на 

Решение № 224,  е 

идентичен с този от 

Решение № 223.   



общинска собственост. 

V. Упълномощава Кмета на община Чавдар да 

извършва всички необходими фактически и 

правни действия по всички точки от 

Решението. 

 

 

9. Ихтиман Протокол 

№ 27 от 

29.10.2021 

г. 

Решение 

№ 355 

- С Решение № 355 ОбС- Ихтиман: 

Дава на съгласие за право на преминаване през 

имоти с №199111 (полски  път, общинска  

частна собственост); №199161 (пасище, 

мера;общинска публична собственост) и част от 

имот с №199208 (полски път, общинска 

 публична собственост) до имот №000385, 

с.Веринско, ЕКАТТЕ10690, община Ихтиман. 

Трасето на електропровода е с дължина от  

3102м.л. и e извън урбанизираната територия. 

Определените сервитути попадат изцяло в 

посочените имоти. Оценката за право на  

прокарване да се възложи на лицензиран  

оценител 

Заповед № ВР-

35/15.11.2021г. 

Решение № 355 е 

прието при допуснато 

нарушение на 

процесуалните 

правила, а именно – 

имотът, предмет на 

решението, не е 

включен в Годишната 

програма на община 

Ихтиман за 

придобиване, 

управление и 

разпореждане с имоти 

и вещи общинска 

собственост за 2021 г. 

10. Ихтиман Протокол 

№ 27 от 

29.10.2021 

г. 

Решение 

№ 352 

- С Решение № 352 ОбС- Ихтиман: 

дава съгласието си да се учреди право на строеж 

върху имот – частна общинска собственост, а 

именно поземлен имот с планоснимачен номер 

№2928 целият с площ 247 кв.м., находящ се в кв.191 

част от поземлен имот №2848 по регулационния 

план на гр. Ихтиман при съседи ПИ№2837, 

ПИ№2848, ПИ№2848, проектиран за сграда за 

обществено обслужване-магазини. Правото на 

строеж се учредява при следните параметри на 

застрояване: максимална плътност на застрояване 

60%, Кинт-3, минимална озеленена площ 30%, 

Заповед № ВР-

36/15.11.2021г. 

Решение № 352 е 

прието при допуснато 

нарушение на 

материалния закон, а 

именно – не е 

изпълнена нормата на 

чл. 37 от ЗОС.  



ниско застрояване до 15м., свързано застрояване. 

Цената на отстъпеното право на строеж е 2921.00 

лева без ДДС  определена съгласно пазарна оценка, 

изготвена от лицензиран оценител на  

недвижими имоти. В крайната цена на сделката да 

бъде включена и стойността на оценката от 

лицензирания оценител 

 


